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Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig 
szolgálja majd Önt. A használati útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű használatával 
kapcsolatban. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.
A használatba vétel előtt, kérjük, olvassa el a termék használatára és tisztítására vonatkozó útmutatásokat. Ez az 
aprító ergonomikus formatervezésének köszönhetően egyszerűen használható aprításhoz, habveréshez egyaránt. 
A fedő elfordításával a hajtótengelynek köszönhetően a hármas penge akár 18-szoros vágást biztosít megkönnyít-
ve ezzel az aprítást. Egyszerűen cserélhető betétei két funkciót szolgálnak.

Aprítás
Helyezze a tálba és illessze a 
helyére a késbetétet (1. kép). 
Töltse a tálba az alapanya-
got (gyümölcs, zöldség, 
mogyoró stb.) Ne töltse tel-
jesen tele a tálat.  Illessze fel 
a fedőt. Fogja meg az edény 
alját és ellentétes irányú 
elforgatással (3. kép) aprítsa 
fel az alapanyagokat. Minél 
többször és gyorsabban 
forgatja el a fedőt, annál 
hatékonyabb az aprítás.

Habverés
Helyezze a tálba a habverő 
betétet (2. kép). Töltse a 
tálba az alapanyagot (tojás, 
tejszín…). Ne töltse telje-
sen tele a tálat.  Illessze fel a 
fedőt. Fogja meg az edény 
alját és ellentétes irányú 
elforgatással (3. kép) verje 
fel a habot. Minél többször 
és gyorsabban forgatja el a 
fedőt, annál hatékonyabb 
az eredmény. Az áttetsző 
falú tál lehetővé teszi, hogy 
a fedő leemelése nélkül el-
lenőrizhesse az eredményt.

Tisztítás
Törölje tisztára a fedőt benedvesített törlőkendővel. A 
többi tartozékot tisztítsa meg mosogatóban. 

Figyelmeztetés:  Bánjon óvatosan a késekkel, rendkívül 
élesek. A fedőt és késbetétet ne tegye 
mikrohullámú sütőbe.

Környezetvédelem
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes 
megrongálódás után, amikor a javítása már nem 
gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási 
szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai 

szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le 
az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és 
az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen sze-
métlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdek-
lődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes 
helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a
nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga 
után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát ész-
lel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa 
be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutató-
val eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás 
esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
•  a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkat-

részkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghi-

básodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus 

hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat 
stb.)

•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében 
keletkezett mechanikus sérülésekre.

•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő 
kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során fellépő 
meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem 
megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő 
meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A gyártó 
fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a 
műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és 
nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő 
modell különbözhet a valódi terméktől.

Kézi aprító 2in1
Használati útmutató

HU

1. kép

3. kép

2. kép


